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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243282-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2021/S 093-243282
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Αριθμός ταυτοποίησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστημίου 254, Β΄ κτίριο, 1ος όροφος
Πόλη: Πάτρα
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Ταχ. κωδικός: 264 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φωτεινή Τασιοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: f.tasiopoulou@achaia.pde.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2613613384
Φαξ: +30 2613613373
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.pde.gov.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Μελέτη οριοθετήσεων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα περιοχής Πατρών.
Αριθμός αναφοράς: 180375

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης - αντιπλημμυρικής
προστασίας σε 4 χειμάρρους εντός αστικής (ορίων σχεδίου πόλης) και περιαστικής περιοχής της πόλης των
Πατρών, και συγκεκριμένα των χειμάρρων Μείλιχου, Θολορέματος (ή Θολοπόταμος) Αγυιάς, Ξυλοκέρας και
Χάραδρου. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση
των εξής επί μέρους μελετών:
— τοπογραφική μελέτη,
— υδραυλική μελέτη, αποτελούμενη από:
– υδρολογική μελέτη
– μελέτη οριοθέτησης / έλεγχο ανομοιόμορφης ροής
– μελέτη έργων διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας σε στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης,
— γεωλογική μελέτη,
— περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο Μ.Π.Ε..
Παράλληλα, θα συνταχθεί η μελέτη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και τα τεύχη δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης,
προϋπολογισμός μελέτης, Ε.Σ.Υ. κ.λπ.).

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τα υδατορέματα Χάραδρος, Μείλιχος, Ξυλοκέρα και Θολοπόταμος ή Θολόρεμα Αγυιάς, στα όρια του Δήμου
Πατρέων.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 241 935,48 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1) 49 608,63 EUR για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες τοπογραφίας)·
2) 125 062,02 EUR για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων)·
3) 12 789,69 EUR για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες)·
4) 17 736,08 EUR για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)·
5) 1 319,59 EUR για σύνταξη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.
6) 3 862,67 EUR για σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
Και 31 556,80 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, όπως
προκύπτει από την τεχνική έκθεση / Στάθμιση: 40 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, όπως
προκύπτει από την πρόταση μεθοδολογίας, το χρονοδιάγραμμα και τα στοιχεία σχετικών συμβάσεων /
Στάθμιση: 40 %
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα,
την έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης, και τα
στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης / Στάθμιση: 20 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: U = U ΤΠ *
80 % + U ΟΠ * 20 % του άρθρου 21.4 της διακήρυξης / Στάθμιση: 20 %
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με τον 4782/2021.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19, και των
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
α) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών
για τις τρεις (3) τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις (ετών 2017, 2018, 2019), τουλάχιστον στο ποσό
των 200 000,00 EUR·
β) να διαθέτει και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, το οποίο θα ανέρχεται
τουλάχιστον στο ποσό των 300 000,00 EUR ανά γεγονός και των 600 000,00 EUR αθροιστικά.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων:
— ο απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά στο άθροισμα του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών
των μελών της ένωσης, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής,
— η απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να ικανοποιείται από 1
τουλάχιστον εκ των μελών της ένωσης.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, υποβάλλουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών
για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
1) στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες τοπογραφίας), πτυχία τάξης Β’ και άνω·
2) στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), πτυχία τάξης Γ’ και άνω·
3) στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές μελέτες), πτυχία τάξης Α’ και άνω·
4) στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), πτυχία τάξης Α’ και άνω.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, και την
εμπειρία, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Ειδικότερα, οι προσφέροντες πρέπει
να διαθέτουν:
i) εγγραφή στα μητρώα μελετητών ή γραφείων μελετών, για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην
ΕΛΛΑΔΑ ή εγγραφή σε αντίστοιχα μητρώα του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016 για
τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ii) το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’
του Ν.4412/2016, για τους προσφέροντες που δεν υπάγονται στην περίπτωση (α)·
iii) τους κάτωθι μελετητές ανά κατηγορία μελέτης:
— για την κατηγορία μελέτης 16 (τοπογραφικές μελέτες), τουλάχιστον 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
— για την κατηγορία μελέτης 13 (υδραυλικές μελέτες), τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
— για την κατηγορία μελέτης 20 (γεωλογικές μελέτες), τουλάχιστον 1 στέλεχος 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
— για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον 1 στέλεχος 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική εμπειρία στην κατηγορία 13, επί ποινή
αποκλεισμού:
Να έχει εκπονήσει την τελευταία 10ετία μία (1) τουλάχιστον εγκεκριμένη οριστική μελέτη έργων διευθέτησης
ποταμού ή χειμάρρου, με τεύχη δημοπράτησης και ταυτόχρονη οριοθέτηση, δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, για την
αντιπλημμυρική προστασία γειτονικών περιοχών, σε συνεχές μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 2,0 χλμ. και με

14/05/2021
S93
https://ted.europa.eu/TED

4/8

EE/S S93
14/05/2021
243282-2021-EL

21PROC008603537 2021-05-14
5/8

3

ελάχιστη παροχή σχεδιασμού πεντακόσια (500) κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m /sec) στην εκβολή του
μελετούμενου συνεχούς τμήματος, στο πλαίσιο σύμβασης εκπόνησης μελέτης.
και
Να έχει εκπονήσει μία (1) τουλάχιστον μελέτη οριστικής οριοθέτησης, με σκοπό την ένταξη τής οριοθετούμενης
περιοχής ρέματος σε σχέδιο πόλης ή την τροποποίηση σχεδίου πόλης. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται
τεχνικά έργα διευθέτησης ή κάλυψης σε μήκος τουλάχιστον 300 μ.. Ο φάκελος οριοθέτησης θα πρέπει να έχει
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4258/2014 και τις απαιτήσεις της ΥΑ 140055 «Τεχνικές προδιαγραφές
σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
Ν. 4258/2014…» (ΦΕΚ Β’ 428/12.2.2017)· να έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία μετά από την ισχύ τής
ανωτέρω Υ.Α., και τουλάχιστον να έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων στην κατηγορία 13, η εκπλήρωση της απαίτησης αυτής
(απαίτηση 19.3.β) μπορεί να ικανοποιείται από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης στην κατηγορία 13.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας
με την προσφορά του (εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, συνοδεύοντας το Ε.Ε.Ε.Σ.)
συμπληρωμένο τον πίνακα του υποδείγματος 1, στο Προσάρτημα Ι για την κατηγορία 13.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, Οδηγία 2014/24/ΕΕ.

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1) το συμφωνητικό·
2) η παρούσα διακήρυξη·
3) η οικονομική προσφορά του αναδόχου·
4) η τεχνική προσφορά του αναδόχου·
5) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του·
6) το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών και η τεκμηρίωση τής σκοπιμότητας του έργου·
7) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/06/2021
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Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 17/09/2022

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη
ΣΑΜΠ901 με ενάριθμο πληρωμής 2020ΜΠ90100002, και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
Ν.4412/2016.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4 839,00 EUR.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4
του Ν.4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης·
β) τον εκδότη·
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου)·
δ) τον αριθμό της εγγύησης·
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση·
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης)·
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα· ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου·
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών·
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης·
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17.10.2022, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η

14/05/2021
S93
https://ted.europa.eu/TED

6/8

EE/S S93
14/05/2021
243282-2021-EL

21PROC008603537 2021-05-14
7/8

αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν
από τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 198, κτίριο «Κεράνης», Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από
την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
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προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα
προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης τής
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2021
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